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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2019-10-22

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 98 Återrapportering motion från S om "Inga
privata bilar i tjänsten"

2018/115

§ 99 Återrapportering om Hultsfred Lärcenter

§ 100 Delårsrapport per 2019-08-31 med
helårsprognos för drift- och 
investeringsbudget

2019/152

§ 101 Delårsrapport Östra Smålands
Kommunalteknikförbund per 2019-08-31

2019/154

§ 102 Borgensåtagande för RockCity AB 2019/131

§ 103 Översyn av styrdokument 2019/132

§ 104 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och komunfullmäktige 2020

2019/137

§ 105 Redovisning av motioner under beredning 2019/4

§ 106 Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på
fastigheten X

2019/129

§ 107 Bonus Dackarna 2019/145

§ 108 Elitserieavtal Dackarna 2019/156

§ 109 Verifiering investeringsbudget 2020 2019/155

§ 110 Remiss - Promemoria med förslag till
förordning om stöd för undsättning och 
omstrukturering av vissa kommunala 
bostadsföretag

2019/116

§ 111 Remiss om konsekvensutredning inför
dammsäkerhetsklassificering

2019/140

§ 112 Samverkansavtal mellan kommunerna i
Emåns avrinningsområde och 

2019/147
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Emåförbundet 2019 och tills vidare

§ 113 Ansökan till projektet "Hållbar landsbygd -
Kalmar län

2019/153

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut m m 2019/2

Närvarolista
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 98/2019 Dnr 2018/115

Återrapportering motion från S om "Inga 
privata bilar i tjänsten"
Beslut
Kommunstyrelsen har mottagit rapporten.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 68/2019 att ge uppdrag till serviceenheten 
i samarbete med hållbarhetsstrategen att genomföra en utredning om hur 
kommunen ska arbeta med fordon och transporter ur ett bredare perspektiv. 
Kommunfullmäktige beslutade även att återrapportering med resultat 
inklusive kostnader och besparingar ska ske inom 6 månader.

På dagens sammanträde redogör servicechef Charlotte Risberg och 
hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad för utredningen. 

Beslutsunderlag
Motion om privata bilar i tjänsten
Kommunfullmäktige § 68/2019

Skickas till
Servicechefen
Hållbarhetsstrategen
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Kommunstyrelsen
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KS § 99/2019

Återrapportering om Hultsfred Lärcenter
Beslut
Kommunstyrelsen har mottagit rapporten.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 85/2018 om bildande av Hultsfred 
Lärcenter. Vid bildandet av Lärcenter beslutades att avrapportering till 
kommunstyrelsen ska ske efter ett år och efter två år om förväntade 
förbättringar.

På dagens sammanträde redogör rektor Aina Kalle och barn- och 
utbildningschef Martin Snickars för Lärcenters arbete.

Skickas till
Lärcenter
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 100/2019 Dnr 2019/152

Delårsrapport per 2019-08-31 med 
helårsprognos för drift- och investeringsbudget
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten per 2019-08-31.

Sammanfattning
Ekonomikontoret presenterar uppföljning av delårsrapport per 2019-08-31
för arbetsutskottet samt presidierna för socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslutet per 2019-08-31 och
resultatet för kommunen är 41,1 mnkr. Prognosen för helåret 2019 beräknas 
bli beräknas bli 10,2 mnkr vilket är 7,7 mnkr bättre än budgeterat.

På sammanträdet redogör ekonomichef Henric Svensson för ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 101/2019 Dnr 2019/154

Delårsrapport Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund per 2019-08-31
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 
per 2019-08-31.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporter per 2019-08-31 för Hultsfreds kommun och Högsby 
kommun redovisas för förbundsdirektionen. 

Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten enligt § 65/2019 samt 
översänt densamma för godkännande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Förbundsdirektionen § 65/2019 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 102/2019 Dnr 2019/131

Borgensåtagande för RockCity AB
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att såsom för egen skuld 
ingå borgen för RockCity AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 33,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning
RockCity AB har ett behov av nyupplåning då investeringar ska göras i 
fastigheten.

Ärendebeskrivning
RockCity AB ska investera i sin fastighet för att kunna hyra ut lokalerna till 
Lärcentrum. Investeringarna består av ombygggnation av restaurangdelen, 
värme, ventilation samt anpassningar för skollokaler. Finansiering ska ske 
genom nyupplåning och därmed finns ett behov av utökad borgensram. 
Borgensramen för RockCity AB är för närvarande 16,5 mnkr och behöver 
utökas med 17,0 mnkr till 33,5 mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2019-09-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 188/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 103/2019 Dnr 2019/132

Översyn av styrdokument
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rutinen godkänns. 
Rutinen innebär att kommunfullmäktige får en fortsatt årlig redovisning av 
aktuella styrdokument. 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningen över 
nuvarande styrdokument i bilaga 1 samt även besluta om att styrdokument i 
bilaga 2 upphör att gälla då de numera är inaktuella eller ingår i annat 
dokument.    

Sammanfattning
Ny rutin för översyn av styrdokument föreslås för att få en enhetlig 
hantering inom kommunen. 

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunkansliet har uppdraget att bevaka och informera 
kommunfullmäktige om styrdokumenten och den översyn som ska ske 
kontinuerligt. Detta enligt tidigare beslut som var ett svar på en av 
revisorernas granskningsrapport. I vår styrmodell finns dokumentet 
”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument i Hultsfreds kommun”. 

Förslag på ny rutin
Kommunkansliet har gjort en omfattande genomgång av aktuella 
styrdokument i samråd med nämndsekreterare och övriga berörda. Efter 
detta har en lista har tagits fram. Denna är vad vi har att utgå ifrån i 
dagsläget. Givetvis kan den innehålla dokument som kanske kan ingå i 
andra dokument eller kanske rent av spelat ut sin roll. Det kan också finnas 
dokument som vi inte fått med och som ska föras på listan. 

Med andra ord är detta ett levande dokument i högsta grad där 
kommunkansliet har till uppgift att bevaka och uppdatera listan.

Förslaget
Förslaget är att varje ägare till respektive styrdokument ska se över 
aktualiteten varje mandatperiod. Har ingen översyn skett när år tre är slut 
kommer kommunkansliet att påtala detta så att översyn sker år 4, det vill 
säga sista året innan ny mandatperiod. 

Med denna rutin får varje nämnd, direktion eller styrelse möjlighet att själv 
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planera in när man vill göra sin översyn under mandatperioden. När 
avrapportering skett till kommunkansliet kan kansliet i sin tur notera 
översynen på listan för att årligen redogöra till kommunfullmäktige.  

Dessutom kommer kansliet endast behöva påminna vart fjärde år istället för 
som idag varje år. Ansvaret för listan ligger hos kommunkansliet.  

Översynen
Vid översynen ska dokumentet bedömas utifrån aktualitet. Behövs inget 
göras meddelas bara att översyn skett till kansliet. Dessutom får berörd 
nämnd, direktion eller styrelse se till att notering görs på webben om vilket 
år översyn skett och därmed syns det att det är aktuellt. Grafiska profilen 
ska följas.

Har revidering skett eller ska ske kommer givetvis det att noteras i listan. I 
de fall det är politiskt beslut om dokumentet, ska det aktuella 
paragrafnumret och årtalet noteras. Likaså dokument som kan tas bort eller 
kommer att ingå i annat styrdokument ska meddelas. Då måste eventuellt 
beslut som tidigare tagits för dokumentet upphävas.

Vid revideringar kommer även översyn av namnet på dokumentet att ske då 
det ska harmoniera med ”Riktlinjer för begrepp på styrande dokument”.

Webben
Vidare ska kommunkansliet tillsammans med informationsenheten se över 
hur dokumenten ska publiceras på webben. Idag finns den kommunala 
författningssamlingen på webben men alla dokument ska inte vara med där. 
De flesta styrdokumenten finns på webben men en bättre struktur ska 
eftersträvas. En del dokument är mer rutiner för specifik nämnd men kan 
ändå finnas tillgängliga på webben. 

Bilaga
Samlingslista över styrdokument per 2019-09-01
Lista över styrdokument som föreslås upphöra att gälla per 2019-09-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2019-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 189/2019 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 104/2019 Dnr 2019/137

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
sammanträdesdagar för sin del.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanträdesdagar för sin del samt 
förslaget till arbetsutskottets sammanträdesdagar.

Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen                        Kommunfullmäktige
Tisdagar Kl Måndagar Kl
21 januari 14.00 10 februari 18.30
3 mars 14.00 23 mars 18.30
7 april 14.00 27 april 18.30
5 maj 14.00 25 maj 18.30
2 juni   9.00 

(budget)
22 juni 15.00 

(Budget)
Uppehåll juli-augusti Uppehåll juli-augusti
8 september 14.00 28 september 18.30 
20 oktober 14.00 9 november 18.30 
24 november 14.00 14 december 18.30

Kommunstyrelsens sammanträden börjar kl. 14. Gruppmöten är mellan 
kl. 13 och 14. Budgetmötet i juni börjar kl. 9. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder enligt särskild lista som anmäls i 
kommunstyrelsen. Vanligtvis är sammanträdena tisdagar kl. 8.30-12 de 
tisdagar då kommunstyrelsen eller budgetberedningen inte har 
sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige.

Strategidagar för kommunstyrelsen kommer att planeras in under 2020.
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Årsstämmor för AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala 
Industri AB sker i mars respektive april direkt före kommunfullmäktiges 
sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2019-09-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 105/2019 Dnr 2019/4

Redovisning av motioner under beredning
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
motioner under beredning per 2019-10-02.

Sammanfattning
Kommunkansliet har i uppdrag att två gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige vad gäller motioner under beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har tagit fram en sammanställning av motioner under 
beredning per 2019-10-02. Det är 12 motioner. Den äldsta är från 2017-06-26.

Belysning av väg i Virserum 2017/101 SD ÖSK, svar under 2020

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 1 2017/164 C

ÖSK, barn- och 
utbildningsförvaltningen
. Svar våren 2020.

Konkreta åtgärder för förbättrad 
folkhälsa nr 2 2017/165 C

Kultur- och 
fritidskontoret

Rastplats för hundar 2017/173 S

ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Svar våren 2020.

Parkeringsmöjligheter vid 
förskolan i Mörlunda 2018/28 KD

ÖSK, barn- och 
utbildningsnämnden. 
Svar våren 2020.

Badplatsen vid Gåsehall i 
Virserum 2018/164 C

ÖSK, kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
Svar under 2020.

Cykelled mellan Järnforsen och 
Målilla 2019/110 KD

        Turism- och     
informationschefen

Enhetliga välkomstskyltar till alla 
tätorter 2019/120 S

        Turism- och 
informationschefen

Bättre integration av nya 
kommuninvånare 2019/122 V         Integrationsenheten
Informationstavlor vid infarterna 
till Hultsfreds kommun 2019/123 C

        Turism- och 
informationschefen

Säkerhet och trygghet 2019/135 SD         Säkerhetsskyddschefen
Rökförbud på kommunens 
arbetsplatser 2019/141 SD         Personalkontoret
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2019-10-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 106/2019 Dnr 2019/129

Ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avstyrka ansökan från 
företaget Billyvind AB om tillstånd för två vindkraftverk på fastigheten X i 
Hultsfreds kommun.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen (vid Länsstyrelsen i Kalmar) har anhållit om 
kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken avseende 
företaget Billyvind AB ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen (vid Länsstyrelsen i Kalmar) har anhållit om 
kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken avseende 
företaget Billyvind AB ansökan om tillstånd för vindkraftverk på 
fastigheten X i Hultsfreds kommun.

Till grund för kommunens ställningstagande finns Vägledning om 
kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (statens 
energimyndighet 2015:05).

Kommunen fattar beslut om vindkraftsetableringen utgör lämplig mark- 
och vattenanvändning. Beslutet grundas företrädesvis på de riktlinjer som 
anges i Översiktsplanen (öp). Kommunens beslut ska vara tydligt och bör 
motiveras för att öka förståelsen av ställningstagandet. Översiktsplanen 
tillmäts stor betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraftsanläggningar. 
Kommunen ska inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan.

Hultsfreds kommuns översiktsplan antogs i juni 2010 och 
aktualitetsprövades i oktober 2016. I avsnitt 16 Energiförsörjning / 
Energiproduktion / vindkraft står följande; El från vindkraft är en 
miljövänlig form av elproduktion som Hultsfreds kommun är positivt 
inställd till. Vindkraftverk kan dock verka störande för människor och djur 
med ljud och skuggreflexer. De kan dessutom vara en säkerhetsrisk samt 
vara störande i landskapsbilden. Det är därför viktigt att vid uppförande av 
vindkraftverk ta största möjliga hänsyn till omgivning.

Översiktsplanen har vidare som kriterie en utgångspunkt om ett normalstort 
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vindkraftverk upp till en totalhöjd om 150 m. Beroende på terräng och 
storlek på vindkraftverk bör ett riktvärde på skyddsavstånd till bostäder 
från större vindkraftverk vara minst 500 meter, men till samlad bebyggelse 
och störningskänsliga områden bör respektavståndet vara 750 meter och till 
tätorter 1500 meter. Bullernivån bör överhuvudtaget inte överstiga 40 dB 
(A) vid permanentbostäder och 35 dB (A) vid planlagda områden för
fritidshus.

Vidare står följande att läsa; Riktigt stora vindkraftverk med en totalhöjd 
över 150 meter kan bli en realitet i framtiden i inlandets skogsområde då 
vindförhållandena där skiljer sig stort jämfört med öppna slättområden. 
Påverkan från vindkraftverk över 150 m ger anledning till att ha ett ännu 
större skyddsavstånd än de respektavstånd som använts i beräkningarna i 
vindkartan i översiktsplanen.

Den aktuella ansökan omfattar två vindkraftverk, med en totalhöjd på 230 
meter. 

Vindkartan innefattar fyra typer av områden avseende vindkraft
- Område av riksintresse för vindbruk
- Områden utan andra direkt motstående intressen till

vindkraft tillsammans med bra vindförhållanden
- Områden utan andra direkt motstående intressen till

vindkraft
- Område olämpligt för större vindkraftverk och

vindkraftsparker

Vindkraftsverkens placering är i ett område som inte är utpekat i någon av 
de fyra ovanstående klassificeringarna, men de båda verken gränsar till X 
som är utpekat som område olämpligt för större vindkraftverk och 
vindkraftsparker

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien formulerade år 2010 följande:
”Mycket talar för att vi i Sverige bör hålla ett minimiavstånd mellan 
vindkraftverk och bebyggelse som inte avviker från gängse riktvärden i 
Europa, det vill säga 800 m, eller helst mer än 1 km.” Det minsta avstånd 
man nu tillämpar är 1000 meter och generellt börjar man tillämpa gränsen 
1500 meter. I den aktuella ansökan finns det bostäder på avstånd från ca 
700 m från kraftverken. Vindkraftverken ligger dessutom alltför nära 
smalspårsjärnvägen. Enligt vår översiktsplan bör vindkraftverk placeras så 
att de inte utgör en risk för allmänheten eller infrastruktur. Skyddsavstånd 
till annan infrastruktur (väg, järnväg) bör vara verkets totalhöjd plus 50 m, 
dvs ett minsta avstånd på 280 m. Den aktuella placeringen är ca 175 från 
smalspåret

Det som ligger till grund för kommunens ställningstagande är att fyra 
bostäder finns inom gränsen på 1 000 meter, varav ett ligger inom 1 000 
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meter från båda verken, vilket diskvalificerar den aktuella placeringen.

Yrkanden
Tomas Söreling, Nermina Mizimovic, Tommy Rälg, samtliga S, Tommy 
Ejnarsson, V, Per-Inge Pettersson, C, John Hoffbrink, SD, yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211/2019

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 107/2019 Dnr 2019/145

Bonus Dackarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med partner- och sponsringsavtal om 
utbetalning av bonusar för nådd kvartsfinal, semifinal och final till 
Dackarna på 21 500 kr vardera, totalt 64 500 kronor. 

Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter enligt 
upprättat partner- och sponsringsavtal.

Ärendebeskrivning
Dackarna nådde final i 2019 års slutspel i elitserien. 

Partner- och sponsringsavtalet mellan Målilla Motorklubb och Hultsfreds 
kommun innefattar en bonus på 21 500 kr om Dackarna når kvartsfinal, en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når semifinal, samt en 
ytterligare bonus på 21 500 kr om Dackarna når final. 

Enligt avtalet ska bonusar finansieras ut kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda behov och efter avslutad säsong konstateras att tre bonusar 
fallit ut till en summa av 64 500 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen 2019-09-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 201/2019

Skickas till
Turism- och informationschefen
Målilla Motorklubb/Dackarna
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KS § 108/2019 Dnr 2019/156

Elitserieavtal Dackarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett treårigt partner- och sponsoravtal 
med Målilla Motorklubb/Dackarna för Elitserien 2020–2022. Avtalet 
innebär en total årlig kostnad på 300 000 kr, vilket innebär en ökad årlig 
kostnad på 85 000 kr. Därutöver tillkommer eventuella kostnader för 
playoff-avancemang samt final.

- Finansiering för nuvarande årliga stöd på 215 000 kr tas inom 
budgeten för sponsring. 

- Finansiering för den ökade årliga kostnaden på 85 000 kr föreslås 
för år 2020 att tas upp i ombudgeteringen. Finansiering för åren 
2021–2022 tas upp i budgetberedningen för respektive år.  

- Finansiering för eventuellt playoff-avancemang samt om Dackarna 
blir svenska mästare föreslås belasta kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda kostnader.

Sammanfattning
Ett treårigt partner- och sponsoravtal tecknas med Målilla 
Motorklubb/Dackarna för elitserien 2020–2022.

Ärendebeskrivning
Avtalsförslag för partner- och sponsoravtal för Elitserien 2020 - 2022 
mellan Målilla Motorklubb och Hultsfreds kommun har tagits fram. 
Tillkommande årliga kostnader mot tidigare avtal är 85 000 kr.

Bedömning har gjorts utifrån mallen för bedömning av värde på erbjudande 
av sponsring. Ett ökat mervärde för invånare och anställda, samt ett ökat 
marknadsvärde för kommunen kan påvisas i det nya avtalet. Målilla 
Motorklubb involverar i sin verksamhet dessutom lokala och ideella krafter 
i mycket hög grad. 

Tidigare skrivning om utlåning av elverk har i samråd med Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) och Dackarna inte tagits med som en del i 
det nya elitserieavtalet. Likaså görs hos båda parter notering om att 
motsvarande skrivning om elverk i GP-avtalet för år 2020, med option för 
ytterligare ett år, inte gäller från år 2020.

Frågor som rör turistverksamheten samt övriga värden från kommunen har 
inarbetats i avtalet.
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Efter arbetsutskottets förhandling om avtalet, § 220/2019-10-15, har man 
kommit överens om ytterligare 100 biljetter för användning inom 
äldreomsorg, anställda eller kommuninvånare.

Föreslagen ekonomisk överenskommelse för Elitserien 2020 - 2022:
Nedanstående belopp gäller per säsong. 

- Avtalet innebär ett stöd på 300 000 kr.

Till detta tillkommer eventuell bonus för Dackarnas playoff- avancemang 
samt eventuell kostnad för om Dackarna blir svenska mästare.

- Om Dackarna når kvartsfinal utfaller en bonus på 21 500 kronor 
- Om Dackarna når semifinal utfaller en bonus på 21 500 kronor
- Om Dackarna når final utfaller ytterligare en bonus på 21 500 

kronor 
- Om Dackarna vinner finalen utfaller ytterligare en bonus på 29 000 

kronor.

Stöd i kommunens policy för sponsring
KF antog i § 117, 2009-12-21 en policy för sponsring och 
marknadsföringsbidrag. Där anges exempel på verksamheter som kan 
sponsras eller ges marknadsföringsbidrag enligt följande:

- Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien
- Landskamper
- SM-tävlingar
- Riksevenemang eller evenemang med mycket stort 

upptagningsområde
- Mässor med mycket stort upptagningsområde

Sponsring är en större insats än marknadsföringsbidrag och ska enligt 
policyn behandlas restriktivt och vara sällsynt förekommande samt ses ur 
ett tillväxtperspektiv.

Yrkanden
Tomas Söreling, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220/2019

Skickas till
Turism- och informationschefen
Målilla Motorklubb/Dackarna
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KS § 109/2019 Dnr 2019/155

Verifiering investeringsbudget 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 2020 års 
investeringsbudget.

Sammanfattning
Förslag till 2020 års investeringsbudget överlämnas för verifiering.

Ärendebeskrivning
Enligt budgetplan ska verifiering av nästkommande års investeringsbudget 
verifieras av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret

Skickas till
Ekonomikontoret
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KS § 110/2019 Dnr 2019/116

Remiss - Promemoria med förslag till 
förordning om stöd för undsättning och 
omstrukturering av vissa kommunala 
bostadsföretag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till remissvar
som sitt eget samt översända detsamma till finansdepartementet.

Sammanfattning
Förslag till remissvar på förslaget till förordning om stöd för undsättning 
och omstrukturering av vissa bostadsföretag

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har fått möjlighet att lämna remissvar på förslaget till 
förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa 
bostadsföretag Fi2019/01129/BB. 

Hultsfreds kommun är positiv till de förtydliganden om kommunens 
möjligheter att lämna stöd till ett kommunalt bostadsföretag som 
förordningen innebär. Det är även positivt att förordningen möjliggör för 
kommunen att själv tillämpa bestämmelserna utan ett anmälningsförfarande 
till Europeiska kommissionen. 

Beslutsunderlag
Remiss från Finansdepartementet
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2019-09-09 

Skickas till
Finansdepartementet
Ekonomichefen f k
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KS § 111/2019 Dnr 2019/140

Remiss om konsekvensutredning inför 
dammsäkerhetsklassificering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
”Miljö- och byggnadsförvaltningen känner inte till några kommunala 
värden förutom de av länsstyrelsen utpekade. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har ingen möjlighet att avgöra om något av dessa 
skulle komma att skadas vid ett eventuellt dammhaveri. Samrått har skett 
med räddningstjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen samt Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 

Reningsverket i Järnforsen är taget ur drift (överledning till Målilla 
reningsverk) men bassängvolymerna används som utjämningsmagasin vid 
extremt höga flöden. Detta för att slippa brädda orenat avloppsvatten. 
Detta vatten pumpas sedan tillbaka till ledningsnätet när flödena stabiliserat 
sig igen. Det finns en rapport från översvämningarna i bland annat 
Hultsfreds kommun sommaren 2012. Då svämmades bland annat 
fotbollsplanen i det aktuella området över. Den gången var det stora 
regnmängder på kort tid och händelseförloppet då går inte att direkt 
jämföra med om Järnforsendammen skulle brista.

I övrigt har varken räddningstjänsten, kultur o fritidsförvaltningen, ÖSK 
eller miljö- och byggnadsförvaltningen något att yttra eller tillägga i 
frågan.”

Sammanfattning
Länsstyrelsen har översänt en remiss inför dammsäkerhetsklass för 
Järnforsens dammanläggning.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen ska ta beslut om dammsäkerhetsklass för Järnforsens 
dammanläggning. Vid klassificeringen ska bland annat en bedömning göras 
om risken för liv eller allvarlig personskada kan anses vara försumbar vid 
ett haveri. Med anledning av detta har remiss om frågan skickats till ÖSK 
som överlämnat remissen till kommunstyrelsen. Kommunkansliet har 
begärt förlängd svarstid till 1 november så kommunstyrelsen ska kunna 
lämna yttrande över remissen.

Arbetsutskottet beslutade § 186/2019 att remittera remissen till miljö- och 
byggnadsnämnden i samråd med ÖSK, kultur- och fritid och 

23



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-22

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

räddningstjänsten för yttrande, vilket nu har lämnats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2019-09-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186/2019
Yttrande från miljö- och byggnadsförvaltningen i samråd med ÖSK, kultur- 
och fritidsförvaltningen och räddningstjänsten 2019-10-17

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
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KS § 112/2019 Dnr 2019/147

Samverkansavtal mellan kommunerna i Emåns 
avrinningsområde och Emåförbundet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet. 

Ärendebeskrivning
Ett samverkansavtal mellan Emåförbundet och Hultsfreds kommun har 
upprättats. Avtalet gäller för 2019 och tills vidare. Avtalet ersätter de 
tidigare avtalen ”Samverkansavtal” och Avtal avseende samverkan kring 
vattenhushållningsfrågor i Emåns och dess biflödens vattensystem”.

Yrkanden
Per-Inge Pettersson, C, och John Hoffbrink, SD, yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Avtal och missiv från Emåförbundet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2019

Skickas till
Emåförbundet
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KS § 113/2019 Dnr 2019/153

Ansökan till projektet "Hållbar landsbygd - 
Kalmar län"
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag med 50 000 kronor till 
Virserums Konsthall till projektet ”Hållbar landsbygd – Kalmar län”.

Vidare beslutas att finansiering av 50 000 kronor sker ur kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda behov.

Detta är under förutsättning att Region Kalmar län beslutar om bidrag på 
49 000 kronor till projektet. 

Sammanfattning
Virserums Konsthall har översänt en skrivelse om hållbar 
samhällsutveckling i Kalmar län och lämnar förslag på ett projekt ”Hållbar 
landsbygd – Kalmar län”. 

Ärendebeskrivning
Virserums Konsthall har lämnat in en skrivelse om föreningsbidrag för att 
anordna evenemang inom hållbar samhällsutveckling. Arbetsutskottet 
beslutade § 102/2019-05-21 att ge uppdrag att ordna ett möte med 
konsthallen för vidare diskussion. 

Mötet har nu ägt rum där förslag till projektet ”Hållbar landsbygd – Kalmar 
län” har lyfts. Projektet består av tre delar. Ett seminarium 10 december för 
politiker och tjänstemän i regionen, en vandringsutställning och en 
föreläsningsserie för allmänheten.

Seminariet och utställningen belyser situationen i Kalmar län och 
presenterar forskning kring dessa frågor med inriktning på omställning.
Föreläsningsserien ordnas av konsthallen.

Yrkanden
Per-Inge Pettersson, C, yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Virserums Konsthall
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 63/2019, 102/2019, 206/2019
Tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrategen 
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Skickas till
Virserums konsthall
Hållbarhetsstrategen
Ekonomikontoret
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KS § 114/2019

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar 
kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen

Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-09-26 2019-10-08 2019-10-15

AB Hultsfreds Bostäder
2019-09-27

Hultsfreds Kommunala Industri AB
2019-09-03 2019-09-26

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande
Serveringstillstånd 2019-09-20 (Dackarna AB)
Serveringstillstånd 2019-09-29 (Palace Hotell) 

Räddningschef
Yttrande över remisser 2019-10-10
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA
   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C X

2 Åke Nilsson, KD X

3 Tomas Söreling, S X

4 Åke Bergh, M    Marianne Vifell Waters, M X

5 Per-Inge Pettersson, C X

6 Åsa Landberg, C X

7 Ronny Olsson, C X

8 Nermina Mizimovic, S X

9 Tommy Rälg, S X

10 Tommy Ejnarsson, V X

11 John Hoffbrink, SD X
11/11      
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